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 چکیده

وجه به با تسوم است.  جذب نیروی انسانی   هاثر بخشی فرایند نیرویابی  یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان ها در هزارمقدمه: 

اهمیت راهبردی انسانی  در شعبات مختلف بانک صادرات به منظور انجام ماموریت های تعریف شده در دستور العمل های بانک، 

همواره نیازمند جذب افراد شایسته و مناسب با مشاغل مورد نیاز بانک می باشد. عدم توجه به عوامل و فرایند جذب و استخدام 

 .مورد نظر و مطلوب خود دست نیابدی، موجب خواهد شد تا بانک صادرات در هیچ زمانی به نیروی انسانی در سیستم منابع انسان

 شاهرود  است.  بررسی اثر بخشی فرآیند نیرو یابی در بانک صادرات هدف پژوهش حاضر

 تحقیق این آماری جامعه پیمایشی است. -پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی روش پژوهش:

 در یآمار جامعه چارچوب که آنجا از و دهند می تشکیل نفر 011 تعداد به شاهرود شهرستان صادرات بانک شعب کارکنان را

برای گرد اوری داده های  .است شده انتخاب نمونه حجم عنوان به یآمار جامعه کل دارد قرار دسترس در و محدود پژوهش نیا

 برای ازمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری  استفاده شده است. یابیروین ندیفرآ ساخته محقق پرسشنامه مورد نیاز ، از 

 استفاده شده است.  دمنیفر و یا نمونه تک T آزمون اسمیرنوف، – آزمونهاکولموگروف قبیل  از

از ازمون فرضیه  اصلی حاکی از ان است که فرایند نیرو یابی در بانک صادرات شاهرود  اثر بخشی الزم را دارد. نتایج  یافته ها: 

اول حاکی از ان است که فرایند عضو یابی برای تامین نیروی انسانی در بانک صادرات اثر  فرضیه ، نتایج حاصل از آزمون  اما

ی ن نیروی انسانیدوم اینگونه می توان قضاوت کرد که آزمون های استخدامی در تام دارد. نتایج از ازمون فرضیهنبخشی الزم را 

بانک صادرات از اثربخشی الزم برخودار می باشد. یافته حاصل از ازمون سوم نشان میدهد که مصاحبه مربوطه، انتظارات الزم از 

م حاکی از ان است که فرآیند تحقیقات ) محلی، کار نتایج حاصل از  فرضیه چهارمصاحبه در بانک صادرات را برآورده می کند. 

و تحصیل( اهداف تعیین شده را برآورده می کند. و باالخره، نتایج از آزمون فرضیه پنجم می توان قضاوت کرد که معاینات پژشکی 

 در تامین نیروی انسانی مناسب در سطح بانک صادرات از اثر بخشی الزم برخورددار می باشد.  

 یاثربخش در یپزشک ناتیمعا و قاتیتحق مصاحبه، ،یاستخدام یها آزمون یها مولفه داد نشان ها آزمون نتایجری: : نتجیه گی

 . هستند مطلوب شاهرود شهرستان صادرات بانک شعب یابیروین ندیفرآ

      شاهرود شهرستان صادرات بانک  شعب ،یابیروین ،یاثربخش: یدیکل واژگان

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 719 
 

 مقدمه

به سرعت بسط یافت، تکامل در باره ماهیت و وظیفه سازمان ها و معیار اثر  0011از آنجائیکه علم مدیریت و سازمان در سال 

بخشی سازمانی پدیدار گشت. این مفاهیم در تعامل پویا و همگام با موسسات و  کمپانی های بزرگ جوامع جهانی توسعه یافته ، 

 و رشد و تکامل یافته است. 

ل تاریخ یک صد ساله نیز مفاهیم ناب و اصلی در باره افراد، سازمان ها، کارگران، مدیران، سیستم ها و شبکه ها رشد پیدا در طو

(. دنیای 7112نموده  است و باعث شکل دهی اندیشه و رفتار مدیران ، کارکنان و سیساستگزاران گردیده است) پیکرو برنچ، 

 وب می شوند.سسانی به عنوان با ارزش ترین منایع سازمانی متولیان آن محامروز دنیای سازمان هاست و نیروی ان

مالحضه  اهمیت راهبردی نیروی انسانی در سازمان از یک طرف و اهمیت ذاتی برخی از سازمان ها در جامعه نظیر بانک ها از 

وی قیجاد می شود تا با استفاده از آن ها طرف دیگر ایجاب می کند که فرآیند معتبر ، علمی و قابل اعتمادی در این سازمان ها ا

با آموزش  و بکار گیری  ترین و بهترین افراد از نظر معیار های شایستگی چذب سازمان های مهم جامعه نظیر بانک ها شود. 

ه به مناسب افراد جذب شده زمینه تحول در امر مدیریت بانکی فراهم شده و در نتجیه زمینه به وجود آمدن    و ورود سرمای

 بانک ها   بیش از بیش فراهم می شود. 

 مالحضه مطالب فوق اهمیت بررسی اثر بخشی فرآیند نیرویابی در بانک ها را مشخص می کند. 

 بیان مساله

امروزه ارزش و اهمیت نیروی انسانی متعهد برای  بانک ها در مقایسه با ادوار مختلف و مقاطع زمانی گذشته از جهات گوناگون 

 نهیزم در بانکها گرید با رقابت نهیزم در یادیز یها چالش با روزه نیا ها بانک .ای داشته و مضاعف به نظر می رسد شکل ویژه

 الحاص را خود یابیروین ندیفرآ دیبا مشکالت نیا رفع یبرا و هستند مواجه انیمشتر به مطلوب خدمات هیارا و یمشتر جلب

 . شوند سازمان یتعال و رشد باعث سازمان مختلف سطوح در ستهیشا افراد جذب با تا کنند

 نگاه. باشد ابتث و ساکن پدیده یک تواندنمی محیط مستمر تغییرات و پویایی به توجه با یبانک هر در انسانی منابع مدیریت نظام

 افتنی به ناچار بانک یبقا جهت و است یضرور و الزم یادگیری، حال در و زنده پدیده یک عنوان به بانکها کار و کسب طیمح به

 . هستیم نگرشی چنین

 نیاز مورد ارک نیروی نامناسب عرضه اطالعات، فناوری رشد تکنولوژیکی، اقتصادی، چالشهای با بانکها یانسان منابع رانیمد امروزه

  .هستند روبرو ها تخصص سطح افزایش و ایپایه مهارتهای در کارکنان دانش میزان ،یدانش مشاغل برای مناسب مهارتهای با

 بانک ها بوسیله اثربخشی فرایند کارمند یابی می تواند این جالش ها را حل نماید. 

این تحقیق در مجموع به دنبال برسی این مطلب است که آیا فرآیند نیرویابی در بانک ها  از جمله عضو یابی، آزمون استخدامی، 

 سازمان  بوده است؟ مصاحبه ، تحقیقات و معاینات پژشکی جوابگوی انتظارات 

 

 اهداف پژوهش 

 هدف اصلی: برسی میزان اثر بخشی فرآیند نیرویابی در بانک صادرات

 اهداف فرعی: 

بررسی میزان اثر بخشی فرآیند عضو یابی ، مصاحبه، تحقیقات ، معاینات پژشکی و آزمون های استخدامی در تامین نیروی انسانی 

 بانک صادرات شاهرود.مورد نیاز 

 ت پژوهش: سواال

 با توجه به موارد اشاره شده و با در نظر گرفتن مبانی علمی پژوهش سوال اصلی و سواالت فرعی به شرح زیر خواهد بود:

 سوال اصلی: 
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 آیا شیوه های مرسوم نیرو یابی در بانک صادرات اثر بخشی الزم را دارد؟

 ت فرعی:سواال

 صادرات از چه میزان اثر بخشی برخودار است؟شیوه عضو یابی برای تامین نیروی انسانی در بانک  -0

 در بانک  صادرات  از اثر بخشی برخودار است؟  آیا آزمون  های استخدامی -7

 آیا مصاحبه مربوطه، دارای اثر بخشی الزم است؟ -3

 آیا شیوه تحقیقات ) محلی، کاری و تحصیل( اهداف تعیین شده را برآورده می کند؟  -4

 نیروی انسانی در سطح بانک صادرات از اثر بخشی الزم برخودار است؟آیا معاینات پزشکی برای تامین  -5

 پژوهش پیشنه -7

( در پژوهش به بررسی وضعیت اثر بخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا پرداختند. آنها رابطه بین 0301همکاران)حسینیان و 

اثربخشی فرآیند نیریابی در سازمان ناجا، با مراحل عضو یابی، آزمون های استخدامی، مصاحبه ، تحقیقات و معاینات پژشکی را 

یفی و پیمایشش و از نظر نوع، کاربردی محسوب کرد. جامعه آماری این پژوهش بررسی کردند. پژوهش حاضر از نظر روش، توص

شده اند. این پژوهش شامل ارزیابی اثر بخشی فرآیند  051نفر  شامل افسران ارشد و کارشناسان ستاد نیروی انسانی و گزینش 

احبه ل عضو یابی، آزمون های استخدامی، مصنیرویابی در نیروی انتظامی و پنج فرضیه شامل اثر سنجش فرآیند نیرو یابی از قبی

 معناست ه ب نیامی باشد. تحقیقات نشان داد که کلیه فرضیه های تحقیق تائید می شود.  ، مرحله تحقیقات و معاینات پزشکی 

  کلیه فرایند نیرو یابی در سازمان نیروی انتظامی بطور اثر بخش انجام می شود.  که

 یزشکپ علوم دانشگاه در یعموم پزشکان نیب در یابیروین ندیفرآ تیوضع یبررس به یپژوهش در( 0301) همکاران و پور ینیحس

 پژوهش. دباش یم اثربخش مدل( یطراح ای نییتب) ارائه و یابیروین ندیفرا تیوضع یبررس هدف با پژوهش نیا. پرداختند رازیش

 وبمحس یشیمایپ -یفیتوص قاتیتحق نوع از ها داده یگردآور نحوه حسب بر قاتیتحق یبند دسته نظر از توان یم را حاضر

 نیا یآمار جامعه. باشد یم یکاربرد یها پژوهش نوع از حاضر پژوهش هدف؛ نظر از قاتیتحق یبند میتقس به توجه با و کرد

 د؛ان شده رازیش شهرستان( یدولت یمارستانهایب) یپزشک علوم جذب تاکنون 10 سال یط که یعموم پزشکان شامل زین پژوهش

 اثر شسنج شامل یفرع هیفرض سه و یابیروین ندیفرا یاثربخش سنجش شامل یاصل هیفرض کی یدارا پژوهش نیا. باشد یم

 نشیگز و جذب یفرع هیفرض دو و یاصل هیفرض که داد نشان قاتیتحق. باشد یم نشیگز و جذب ه،یاول ییشناسا ابعاد یبخش

 حد از تر نییپا شده، جذب افراد دید از یابیکارمند ندیفرا که معناست نیا به و شود یم رد 05% نانیاطم سطح در قیتحق

 معناست نیا به و شود یم دییتا 05% نانیاطم سطح در یابیروین یفرع هیفرض. شود ینم انجام اثربخش بطور و باشد یم متوسط

 یعنی. ودش یم انجام اثربخش بطور و باشد یم متوسط حد از تر باال شده، جذب افراد دید از یابیکارمند هیاول ییشناسا ندیفرا که

 .  دارد قرار یخوب نسبتا تیوضع در یرسان اطالع یبرا یپزشک علوم دانشگاه موجود تیوضع در

 

 هب «کنندگان استخدام رفتار تحلیل و تجزیه: سخت کار بازار در کارکنان استخدام» عنوان تحت( 7115)  هنکنس پژوهش در

 رایب آموزشی مراکز به مراجعه طریق از فعال رسمی غیر استراتژی اول: داشت اشاره مناسب کارکنان یافتن برای استراتژی سه

 ریقط از استخدام استراتژی دوم. شود می انجام رفاه و بهداشت مانند هایی بخش در معموالً استراتژی این جدید؛ نیروهای یافتن

 ها داده پایگاه در جستجو ،CV افتنی در نترنتیا در ها داده یها گاهیپا در جستجو سایت، وب روی بر آگهی ارسال با اینترنت

 زا استخدام سوم، استراتژی. بالقوه کارکنان جذب و آنها در ها اطالعیه دادن قرار و شغلی های سایت شاغل، بدون مشاغل برای

 این. دائم یا موقت بصورت ها آژانس بکارگیری یا سازمان خارج از نیرو یافتن برای ها روزنامه در آگهی با رسمی های کانال

 ارکنانک سوم استراتژی در و جوانان؛ بیشتر اول استراتژی در. شود می گرفته بکار محلی دولتی سازمانهای در معموالً استراتژی
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 نموده لمدادق "اشتباه استراتژی بکارگیری "از ناشی را کارمندیابی مشکالت پژوهش این. درآیند استخدام به توانند می تر مسن

 . است

 در العمر مادام استخدام دنبال به: رقابتی مزیت کسب جهت استخدام مجدد سازی مدل عنوان تحت( 7114)  بابا پژوهش در

 یاریبس ژاپن اقتصادی گونة حباب رشد شکست علیرغم که است شده اشاره نکته این به «افتاد؟ خواهد اتفاق چیزی چه ژاپن

 استخدام عنیی ژاپنی نوع مدیریت اصلی محور اما. است رسیده اتمام به ژاپن در ارشدیت بر مبتنی مدیریت نظام که اندیشیدند می

 ایجاد هتج کارکنان استقالل به احترام و شغلی امنیت مشی خط. است مانده باقی تغییر بدون تقریباً  "عمر تمام" یا مدت بلند

 می ارزشها کنندة خلق کارکنان تربیت و مدت بلند استخدام موجب مشی خط این. است شده قلمداد ضروری افراد، در تعهد

 برای. شد خواهد افراد تعهد شروع نقطه دیدگاه، این از کارکنان سازی توانمند. کنند تقلید آنها از توانند نمی رقبا که بطوری شود

 ودش می مالحظه. بود خواهد مهمتری موضوع فرد کاری سابقه عادالنه و دقیق ارزشیابی سازمان، بر امر این تأثیر مورد در بررسی

 تیمز کسب به قادر حقیقتاً انسانی منابع مدیریت که بطوری شود، تبدیل گروه قدرت به تواند می فرد استقالل قدرت چگونه که

 .شود یرقابت

 

 مروری بر ادبیات نظری:

در بخش امور نظری این تحقیق می توان به مکتب علمی تیلور که به مکتب کالسیک معروف است، اشاره کرد. تیلور به زمانبندی 

، تولید باال، اصل تخص و توانمندی فیزیکی کارکنان در  راستای شغل مربوطه بیشتر اعتقاد داشت. ایشان گزینش کارکنان را به 

این روش انتخاب افراد می بایستی به گونه ای باشد که به فرد مسئولیت کاری را برای او روش علمی مناسب می دانست.  در 

مناسب است واگذار گردد. در این روش انتخاب افراد می بایستی به گونه ای باشد که به فرد مسئولیت کاری را که برای او مناسب 

 واگذار گردد. 

دشمندان منابع انسانی مانند ، هنری فایول، ماکس وبر ، التون مایر و... مورد عالوه بر مطالعه تئوری فوق ، نظریه های سایر ان

( اشاره کرد. 0071-0184مطالغه قرار گرفته است که از بین آن نظریه هاا ،  می توان به نظریع ماکس وبر جامعه شناس آلمانی)

تخصصی شدن کارها در حد عالی به ساالری( ،  ایشان به سلسله مراتب اختیارات، خطوط ارتباطی و قوانین و مقرارت ) دیوان

 (. 0320استخدام کارکنان بر اساس توانایی و دانش فنی و منع استخدام خویشاوندان معتقد بوده است) اسنوفر، 

عالوه بر دانشمندان فوق که از مکتب کالسیک می باشند، می توان به مانستربرگ، موسس رشته روان شناسی صنعتی در دهه 

ها  دعفروش بود ولی ب اشاره کرد. روانشناسی صنعتی در ابتدا به دنبال شناسایی روش های افزایش 0011وایل دهه و ا 0101

توجه دانشمندان این رشته به سمت بدست آوردن روش هایی جهت رسیدن به شایسته ترین افراد در امر گزین و انتخاب معطوف 

 (. 0310گردید) سعادت 

پیچیدگی محیطی و تبدیل مدل های ماشینی سازمانی به مدل های انسانی سازمانی و سپس به وجود سیر تحوالت سازمانی و 

آمدن نگرش سیستمی و اقتضایی باعث ارتقا دیدگاه مدیران سازمانی نسبت به فرآیند جذب و استخدام گردید) میر سپاسی، 

در ودادن فرآیند نیرویابی با بهره وری سازمانی  رتباط(. با تغییر نگرش مسئولن سازمان نسبت به فرآیند گزینش نیرو و ا0310

ن به ای گردید.  نتجیه اثر بخشی و کارایی سازمانی ، ساختار سازمان ها در جهت شناسایی و جذب بهترین نیرو ، دچار تحول

خدامی، های  استمناسبت مباحث اثر بخشی،کارایی و فرآیند نیرویابی که مشتمل بریک سلسله اقدامات نظیر برگزاری آزمون 

و معاینات پزشکی می باشد، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرد. بررسی مدل های جدید نیرویی  مصاحبه، برسی سوابق متقاضی

( در این زمینه قابل 0314( و مدل گری دسلر )0310یابی موید فوق می باشد. به عنوان نمونه مدل یابی نیرو یابی سعادت )

 ا بررسی مختصر مفاهیم مربوط به فرآیند  نیرویابی ضروری به نظر می رسد. توجه می باشد. در این راست

 تعریف اثر بخشی:
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 از اثر بخشی تعاریف گوناگونی ارایه شده است. در اینجا به سه مورد از این تعاریف اشاره می شود. 

ل تمام فعالیت ایی است که در جهت از نظر توتر، اثر بخشی ، فرایندی چرخشی و مداوم است که از طرح برنامه شروع و شام-0

دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده انجام می شود. به جهت اینکه مشخص گردد انجام آنها تا چه اندازه خوب و مطلوب 

  (.710 ص ،0323 یرازیش) صورت گرفته است

همان  1از نظر میر سپاسی اثر بخش بودن به مفهوم میزان موفقیت در تحقق هدف ها و انجام دادن ماموریت های محوله است-7

 (. 28منبع، ص 

از نظر شیرازی اثربخشی سازمان ها را می تولن از طریق سنچش توانمدی مدیران در به حداکثر رساندن تعامل بین اهداف و  -3

 (. 710، ص 0323سازمانی اندازه گرفت) شیرازی ساختار و فرآیند های 

با مطالعه ادبیات موضوع به شاخص های مختلفی از اثر بخشی برخورد می کنیم که برخی ار آنها عبارتند از کارایی، کیفیت،  

 انعطاف بهره وری، رشد، سود، میزان ضایعات و تصادفات، غیبت کارکنان از کار،  رضایت شغلی، انگیزش، تعارض و انسجام،

پذیری، تطابق ، برنامه ریزی و تدوین اهداف ، وحدت نظر و توافق در مورد اهداف، درونی کردن سازمان توسط کارکنان، هماهنگی 

با  نقش سازمانی خویش و هنجارهای سازمانی ، مهارت های میان فردی مدیریتی، مهارت های مربوط به کارکردهای مدیریت، 

 ، ارزش منابع انسانی، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و ...مدیریت ارتباطات، ارزشیابی

ند کنترل و فرآیاثر بخشی تابع دو عامل فرآیند و ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی به عوامل قابل کنترل و غیر قابل 

 سازمانی به به عوامل انسانی و مکانیکی تقیسم می شوند. 

ر اثر بخشی سازمان ها از جمله سازمان های آموزشی به عهده دارند؛ چرا که اثر بخشی بی شک ، مدیران نقش تعیین کننده ای د

 سازمان را می توان از طریق توانایی مدیر در به حداکثر رساندن تعامل بین ساختار و فرآیند سازمان اندازه گیری کرد. 

 رابطه کارایی و اثر بخشی: 

ری حاصل می شود و کارایی یعنی نسبت ستانده به داده، که برابر مصرف بهینه با ادغام دو مفهوم کارایی و اثر بخشی بهره و

 منابع است. 

به عنوان مثال بیمارستانی را فرض کنید که دارای یکسری بیمارانی است که نیاز به آزمایش های خاص می باشند برای این 

 می توان بوجود آورد: آزمایش ها نیازمند به دستگاه های آزمایش گران قیمت است که چهار حالت

در حالت اول بیمارستان، بیمارنی که به این آزمایش نیازمندند ر به مراکز خاص می کند؛ چون تعداد بیماران کم بوده و خرید 

 دستگاه های گران قیمت صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابر این در این روش کارایی باال بوده ولی اثر بخشی آن پایین است.

ارستان تصمیم می گیرد دستگاه های گران قیمت را بخرد در این صورت اثر بخشی افزایش خواهد یافت اما در حالت دوم بیم

 بدلیل مقرون به صرفه نبودن سرمایه گذاری مجدد کارایی در سطح پایین خواهد بود. 

نماید و آزمایش را انجام در حالت سوم برای افزایش کارایی بیمارستان می تواند از سایر بخش ها و بیمارستان  مریض جذب 

دهد در این صورت از حداکثر ظرفیت بیمارستان خواهد کرد  و درامد کسب خواهد نمود؛ بنابر این هم کارایی باال خواهد بود و 

 هم اثر بخشی. 

 در حات چهارم از دستگاه های موجود به خوبی نمی توان استفاده نمود. 

 و ستهیشا ادافر کشف و یانسان منابع در کاوشاولین مرحله فراین نیرویابی عضو یابی می باشد.  عضو یابی یعنی  عضو یابی : 

 است.  سازمان در مناسب و ستهیشا افراد جذب  عضو یابی یعنیبعبارت دیگر .سازمان در تیمسئول قبول به آنان قیتشو و بیترغ

استخدام ، می توان بنا به نیاز سازمان و متناسب با شغل مربوطه، از آزمون های  برای انتخاب متقاضیانآزمون های استخدامی: 

مختلفی استفاده کرد. مانند آزمون بررسی توانایی های شناختی) ذهنی( ف آزمون برای شناخت توانایی های فیزیکی و حرکتی، 

 سنجش شخصیت و میزان عالقمندی، آزمون پیشرفت، آزمون های رایانه ای و ....
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در این مرحله با کسانی که مراحل قبل را با موفقیت گذارنده باشند، مصاحبه جامعی به عمل می آید. مصاحبه جامع و مصاحبه: 

تخصصی، معموال بوسیله متخصصان متشکل از افراد مذکور انجام می گیرد. در این نوع مصاحبه می توان به انگیزه واقعی فرد پی 

و عکس العمل او را سنجید و با ارزیابی رفتار و جنبه های مختلف شخصیتی، صالحیت او را برای برد، او را تحت فشار قرار داد 

 کار در سازمان تعیین کرد. 

: مرحله بعدی بررسی سوابق و تعیین صحت اسناد و مدارکی است که فرد تسلیم کرده است. عالوه بر بررسی سوابق متقاضی

برسی سوابق فوق برای بدست آوردن اطالعات الزم در باره روابط و رفتارهای اجتماعی متقاضی از طریق همکاران، دوستان و 

مانتداری، رازداری، تندخویی، فتنه انگیزی، اعتیاد و سایر همسایگان به منظور شناخت متقاضی به لحاظ صداقت، درستی کار، ا

  جرایم را مورد بررسی قرار داد.  

: آزمایش های پزشکی که پیش از بکارگیری و پس از انتخاب نهایی انجام می شود، نقش مهمی را در فرآیند معاینات پزشکی

یکی از اهداف مهم آن، انتخاب متقاضی استخدامی بر  انتخاب ایفائ می کند و بطور کلی پنج هدف عمده را تعقیب می کند.

اساس توانایی جسمی و روحی متناسب با شغل پیشنهادی به متقاضی می باشد. یعنی، چناجه دواطلب شغل، توانایی جسمی 

 الزم را برای انجام آن شغل نداشته باشد، مشخص می گردد.  

 چارچوب نظری تحقیق: 

ق مالحضه می شود که بزرگان کالسیک که از روی تیلور مطرح شد ه و همچنین بروکراسی که با بررسی ادبیات نظری این تحقی

از سوی ماکس وبر مد نظر قرار گرفته است، هر دو نظریه پرداز ضمن پرداختن به بحث گزینش و استخدام ، معتقدند که انتخاب 

ی و بدون توجه به مالک های غیر علمی ، بررسی و کارکنان متقاضیان مشاغل مربوطه ، می بایستتی بر مبنای شایسته ساالر

سپس استخدام بشوند. از سوی  دیگر ، بررسی مدل های گزینش و استخدام در عصر حاضر به لحاظ تئوریک ، نظریه ماکس وبر 

ایه و تیلور و همچنین مدل گری دسلر و مدل سعادت، چارچوب نظری این طرح قرار می گیرد. با عنایت به چارچوب نظری ار

 شده، مدل عملیاتی این پژوهش به شرح زیر می باشد. 

 
 

 

 

 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق(. 0-7نمودار )

 

 

 فرضیه های این تحقیق به شرح زیر می باشد: 

 فرضیه اصلی: فرآیند نیرویابی در بانک صادرات شاهرود اثر بخشی الزم را دارد.

 فرضیه های فرعی

  .مرحله عضو یابی برای تامین نیروی انسانی در بانک صادرات اثر بخشی الزم را دارد 

 .آزمون های استخدامی در تامین نیروی انسانی از اثر بخشی الزم برخودار می باشد 

  ،بانک را برآورده می کند. انتظارات الزم از مصاحبه درمصاحبه مربوطه 

   .مرحله تحقیقات ) محلی، کار، تحصیل( اهداف تعیین شده را برآورده می کند 

 فرآیند نیرویابی

 

 آزمون های استخدامی

 مرحله مصاحبه

 معاینات پزشکی

 مرحله تحقیقات

 مرحله عضویابی
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   .معاینات پزشکی در تامین نیروی انسانی مناسب در سطح بانک صادرات از اثر بخشی الزم برخودار می باشد 

 

 

 پژوهشروش -3

 نوع و روش پژوهش 

 پیمایشی و از نظر نوع کاربردی می باشد.  –تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی 

تشکیل می دهد که این پرسشنامه سوالی  71 روش و ابزار گرد اوری داده ها: ابزار سنجش پژوهش حاضر را یک پرسشنامه  

این پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای شامل گزینه های کامال موافق، موافق، بی نظر، توسط پژوهشگر تهیه شده است. 

نمره گذاری شده است. در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه  0تا شماره  5مخالف و کامال مخالف می باشد که به ترتیب از شماره 

 . نفر متخصص بدست آمده است 07بوسیله روایی صوری) ظاهری( و با تایید 

/. است که مقدار آن قابل قبول می باشد و این ضریب بیانگر آن است که پرسشنامه 21ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده باالی 

 از پایایی خوبی برخودار بوده است.  

 روش نمونه گیری و حجم آن: 

 هک باشد یم شاهرود شهرستان صادرات بانک شعب کارکنان شامل یدانیم مطالعات انجام منظور به حاضر قیتحق یآمار جامعه

 .  باشد یم نفر 011 شامل مجموع در

 پژوهش نیا در یآمار جامعه چارچوب که آنجا از. دارد جامعه به آزمون جینتا میتعم تیقابل در یفراوان تیاهم نمونه حجم نییتع

 .  است شده انتخاب نمونه حجم عنوان به یآمار جامعه کل دارد قرار دسترس در و محدود

 روش تجزیه  و تحلیل داده ها: 

در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی فرضیه های و متغییر های جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 می گیرد. 

داده های مربوط به وضعیت جمعیتی پاصخ دهندگان و میزان مطلوبیت هر گویه و متغییرهای مورد  الف( در بخش توصیفی

بررسی ، از طریق فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مد و درصد به شکل شکل جدول و نمدار توصیف گردیده است. ب( عالوه بر 

فریدمن برای آزمون فرضیه های تحقیق و رتبه بندی آنها ،  تی و آزمون اسمیرنوف – کولموگوروف توصیف داده ها از آزمون

 استفاده شد.  

 

  یافته های پژوهش-4

 آمار توصیفی

در پرسشنامه های تحقیق حاضر بخشی تحت عنوان مشخصات عمومی پاسخ دهندگان به منظور دستیابی به بهره عمومی نمونه 

آماری و اخذ ویژگی های دموگرافی آزمودنی ها اختصاص یافته است. در این قسمت با استفاده از روش تحلیل توصیفی ویژگی 

اعضای نمونه با ترسیم جداول و نمودارهای مربوط به این متغیرها ارائه می های جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه خدمت 

 گردد. 

 توصیف میزان تحصیالت  

 70نفر یعنی  70و بقیه به ترتیب  لیسانسدرصد  58نفر یعنی 81اکثریت پاسخ دهندگان،  نفر افراد پاسخ دهنده، 011از مجموع 

   هستند.دیپلم و زیردیپلم درصد  8نفر یعنی  8و س فوق لیساندرصد  02نفر یعنی  02، فوق دیپلمدرصد 

 پاسخگویان میزان تحصیالتتوزیع فراوانی  (.3-4)جدول 
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 درصد فراوانی 

 

دیپلم و 

 زیردیپلم

8 8.1 

 70.1 70 فوق دیپلم

 58.1 58 لیسانس

 02.1 02 فوق لیسانس

 011.1 011 کل

 

 
 

 پاسخگویان میزان تحصیالت (.3-4)نمودار 

 خدمت   توصیف میزان سابقه

و بقیه  سال به باال 70و  سال 05تا  00بین درصد  71نفر یعنی  71اکثریت پاسخ دهندگان،  نفر افراد پاسخ دهنده، 011از مجموع 

سال   5درصد زیر  1نفر یعنی  1 و سال 7تا  08بین درصد  07نفر یعنی  07، سال 01تا  8بین درصد  74 نفر یعنی 74به ترتیب 

   سابقه کار دارند. 
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 پاسخگویان سابقه کارتوزیع فراوانی  (.4-4)جدول 

 درصد فراوانی 

 

سال 5تا   1 1.1 

سال 8-01  74 74.1 

سال 00-05  71 71.1 

سال 08-71  07 07.1 

سال به باال 70  71 71.1 

 011.1 011 کل

 

 
 پاسخگویان سابقه کار (.5-4) نمودار

 نرمالیتی پرسشنامه فرآیند نیرویابی           

است که نیکویی برازش داده ها را نسبت به توزیع  0اسمیرنوف –یکی از روش های بررسی توزیع متغیرها آزمون کلموگروف 

 .استفاده می نماییم K-Sنرمال می سنجد. در اینجا برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون 

 0Hا نرمال است : توزیع داده ه

 :1Hتوزیع داده ها نرمال نیست 

                                                           
1Kolmogorov-Smirnov 
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 ی فرآیند نیرویابی  کولموگوروف اسمیرنوف برای مولفه ها(. نتایج آزمون 5-4جدول )

 
فرآیند 

 نیرویابی
 عضویابی

 

آزمونهای 

 استخدامی

 

 تحقیقات مصاحبه
معاینات 

 پزشکی

آزمون 

 کولموگروف

121.  0.174 0.021 0.755 0.030 002.  

p-value 438.  745.  075.  118.  055.  723.  

 

ها از توزیع نرمال پیروی شود وتوزیع دادهرد نمی 0Hشود فرض  1.15بیشتر از  VALUE-Pدر آزمون کولموگروف اگر مقدار 

برای تمام مولفه ها باالتر  P-VALUEمی کنند و می توان از آمار پارامتریک استفاده نمود. همانطورکه مالحظه می شود مقادیر 

 .بدست آمده است که نشان از نرمال بودن توزیع داده های متغیرها دارد 15/1 از

 آزمون فرضیه های تحقیق

یک نمونه ای برای آزمون فرضیات  Tدر مورد متغیرهای نرمال می توان از آمار پارامتریک بهره جست بدین منظور از آزمون 

فرضیه های این آزمون عبارتند ک نمونه موردنظر به جامعه ای با میانگین مشخص تعلق دارد یا خیر. استفاده می شود. که آیا ی

 از:

{
𝐻0: μ = 3

H1:μ ≠ 3
 

 فرضیه اصلی: اثربخشی فرآیند نیرویابی در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است. 

0H : .اثربخشی فرآیند نیرویابی در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست 

1H :.اثربخشی فرآیند نیرویابی در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است 

( از 4471/3یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( بزرگتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و  0Hدرصد است،  5کوچکتر از ) سطح معنی دار (  igsمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.111برابر  sigشود. مقدار 

 رد می شود.  3ادعای برابری میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین و حد باال مثبت می باشد، بنابراین  3523/1و  5782/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( بزرگتر است. 3میانگین از مقدار مورد آزمون )

  اثربخشی فرآیند نیرویابی در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.این، فرضیه اصلی پذیرفته می شود وبنابر

 نیرویابیمؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 8-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

 04269. 42686. 3.4420 100 نیرویابی

 

 نیرویابییک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 2-4جدول )
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 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

 5267. 3573. 44200. 000. 99 10.355 نیرویابی

 

 

 شهرستان شاهرود مطلوب است.در شعب بانک صادرات مرحله عضویابی فرضیه اول: 

0H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.  مرحله عضویابی 

1H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.مرحله عضویابی  

( از 0402/7یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( کوچکتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و  1Hدرصد است،  5بزرگتر از  sigمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.380برابر  sig) سطح معنی دار ( شود. مقدار 

 پذیرفته می شود.  3ادعای برابری میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین منفی و حد باال مثبت می باشد،  -0148/1و  1820/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( است. 3مقدار مورد آزمون )بنابراین میانگین برابر 

 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.مرحله عضویابی بنابراین، فرضیه پذیرفته نمی شود و

 عضویابیمؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 1-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

 06362. 63625. 2.9417 100 عضویابی

 

 عضویابییک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 0-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

 0679. 1846.- 05833.- 361. 99 917.- عضویابی
 

 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است. آزمون های استخدامی فرضیه دوم: 

0H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.  آزمون های استخدامی 

1H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.آزمون های استخدامی 

( از 3182/3یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( بزرگتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و ادعای برابری  0Hدرصد است،  5کوچکتر از  igsمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.111برابر  sigشود. مقدار 

 رد می شود.  3میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین و حد باال مثبت می باشد، بنابراین  5711/1و  7575/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( بزرگتر است. 3میانگین از مقدار مورد آزمون )
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 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است. آزمون های استخدامی  پذیرفته می شود وبنابراین، فرضیه اصلی 

 آزمونهای استخدامی مؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 01-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

آزمونهای 

 استخدامی

100 3.3867 .67623 .06762 

 

 

 آزمونهای استخدامییک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 00-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

آزمونهای 

 استخدامی

5.718 99 .000 .38667 .2525 .5208 

 

 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.مرحله مصاحبه فرضیه سوم: 

0H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.  مرحله مصاحبه 

1H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.مرحله مصاحبه 

( از 2751/3یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( بزرگتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و ادعای برابری  0Hدرصد است،  5کوچکتر از  igsمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.111برابر  sigشود. مقدار 

 رد می شود.  3میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین و حد باال مثبت می باشد، بنابراین  1810/1و  5100/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( بزرگتر است. 3میانگین از مقدار مورد آزمون )

  .در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمرحله مصاحبه  ذیرفته می شود وبنابراین، فرضیه اصلی پ

 مصاحبه  مؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 07-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

 07252. 72518. 3.7250 100 مصاحبه

 

 

 مصاحبهیک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 03-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

 8689. 5811. 72500. 000. 99 9.998 مصاحبه
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 است.در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب مرحله تحقیقات فرضیه چهارم: 

0H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.  مرحله تحقیقات 

1H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.مرحله تحقیقات 

( از 8333/3یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( بزرگتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و ادعای برابری  0Hدرصد است،  5کوچکتر از  igsمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.111برابر  sigشود. مقدار 

 رد می شود.  3میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین و حد باال مثبت می باشد، بنابراین  2100/1و  42828/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( بزرگتر است. 3میانگین از مقدار مورد آزمون )

 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است. مرحله تحقیقات بنابراین، فرضیه اصلی پذیرفته می شود و 

 تحقیقات   مؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 04-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 

 07850. 78496. 3.6333 100 تحقیقات

 

 

 

 

 تحقیقاتیک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 05-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

 7891. 4776. 63333. 000. 99 8.068 تحقیقات

 صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.در شعب بانک معاینات پزشکی فرضیه پنجم: 

0H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست.  معاینات پزشکی 

1H : در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.معاینات پزشکی 

( از 1125/3یک نمونه ای را ارائه می کند. نتایج آزمون نشان می دهد که مقدار میانگین نمونه ) Tجدول ذیل، نتایج آزمون 

( بزرگتر است، ولی این موضوع باید از طریق آمار استنباطی )آزمون فرض یا فاصله اطمینان( تأیید 3میانگین طیف پاسخها )

رد می شود و ادعای برابری  0Hدرصد است،  5کوچکتر از  igsمی باشد. از آنجایی که مقدار  1.111برابر  sigشود. مقدار 

 رد می شود.  3میانگین با 

می باشد. از آنجا که حد پایین و حد باال مثبت می باشد، بنابراین  0817/1و  8541/1درصدی نمونه بین  05فاصله اطمینان 

 ( بزرگتر است. 3میانگین از مقدار مورد آزمون )

  در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است.معاینات پزشکی  ذیرفته می شود وبنابراین، فرضیه اصلی پ

 معاینات پزشکی    مؤلفه  ایهای پایهآمارهنتایج (. 08-4جدول )
 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه 
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 07694. 76941. 3.8075 100 معاینات پزشکی

 

 معاینات پزشکییک نمونه ای برای مؤلفه  Tنتایج آزمون (. 02-4جدول )

 سطح معناداری درجه آزادی tآماره  مؤلفه

اختالف 

 میانگین

اختالف  %05فاصله اطمینان 

 میانگین نمونه

 حد باال حد پایین

معاینات 

 پزشکی

10.495 99 .000 .80750 .6548 .9602 

 آزمون فریدمن

در این پژوهش جهت تعیین تفاوت معنادار از نظر اهمیت بین ابعاد مرتبط با متغیر فرآیند نیرویابی از آزمون فریدمن استفاده 

 گردیده است. 

 0Hبین پنج بعد فرآیند نیرویابی از نظر اهمیت تفاوت معناداری وجود ندارد.  : 

 1Hری وجود دارد.  : بین پنج بعد فرآیند نیرویابی از نظر اهمیت تفاوت معنادا

ارائه گردیده است. هرچه میانگین رتبه  7𝜒( میانگین رتبه های هر بعد و همچنین شاخص های آماری و آماره 01-4در جدول )

عدد معناداری کمتر از سطح معناداری استاندارد  SPSSها کوچک تر باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است. با توجه به خروجی 

پذیرفته می شود. از این رو می توان گفت از نظر کل نمونه مورد بررسی،  %05در سطح اطمینان  1Hاست. بنابراین فرض  15/1

  پنج بعد مورد بررسی متغیر فرآیند نیرویابی در جامعه رتبه های یکسانی ندارند.

 

 

 

 فرآیند نیرویابی(. آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه های 01-4جدول )

 مقادیر فرآیند نیرویابیابعاد 

 0.08 عضویابی

 7.28 آزمون های استخدامی

 3.47 مصاحبه

 3.02 تحقیقات

 3.21 معاینات پزشکی

N=100 
Chi-Square=75.151 

Df=4 
Sig= 0.000 

 

 

 نتیجه گیری -5
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درصد می باشد بنابراین، فرضیه اصلی تحقیق  5کمتر از  sigنشان داد که مقدار  یک نمونه ای Tرضیه اصلی: نتایج آزمون ف

 سینیانکه با نتایج تحقیق ح پذیرش می شود و اثربخشی فرآیند نیرویابی در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است

 مطابقت دارد.  ( 0301و همکاران )

تحقیق رد می  0درصد می باشد بنابراین، فرضیه  5بیشتر از  sigنشان داد که مقدار  ای یک نمونه T: نتایج آزمون 0فرضیه 

 در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیست. مرحله عضویابی شود و 

تحقیق پذیرش می  7درصد می باشد بنابراین، فرضیه  5کمتر از  sigنشان داد که مقدار  یک نمونه ای T: نتایج آزمون 7فرضیه 

( 7115) در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب است که با نتایج تحقیق هنکنسآزمون های استخدامی شود و 

 مطابقت دارد.  

تحقیق پذیرش می  3درصد می باشد بنابراین، فرضیه  5کمتر از  sigنشان داد که مقدار  یک نمونه ای T: نتایج آزمون 3فرضیه 

( 0301و همکاران )حسینیان که با نتایج تحقیق  در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمرحله مصاحبه شود و 

 مطابقت دارد.  

تحقیق پذیرش می  4درصد می باشد بنابراین، فرضیه  5کمتر از  sigنشان داد که مقدار  یک نمونه ای T: نتایج آزمون 4فرضیه 

 مطابقت دارد.    (7114) که با نتایج تحقیق بابا در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمرحله تحقیقات شود و 

تحقیق پذیرش می  5درصد می باشد بنابراین، فرضیه  5کمتر از  sigنشان داد که مقدار  یک نمونه ای T: نتایج آزمون 5فرضیه 

 و همکاران که با نتایج تحقیق حسینی پور در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمعاینات پزشکی شود و 

 مطابقت دارد.   ( 0301)

 در شعب بانک صادراتمولفه های آزمون های استخدامی، مصاحبه، تحقیقات و معاینات پزشکی  نشان داد نتایــج به دســت آمده

 . شهرستان شاهرود مطلوب است

 

 ناشی از یافته های پژوهش  پیشنهادات 

به  بنابراین. در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب نیستمرحله عضویابی  آزمون فرضیه اول تحقیق نشان می دهد

 :   کهشعب بانک پیشنهاد می گردد 

 مؤسسات و ها دانشگاه مراجعه به طریق از یابی عضو و نام ثبت مرحله در استخدام و گزینش مرکز است بهتر 

 مراکز اینترنت، سیما، و صدا االنتشار، کثیر های وسیله روزنامه به استخدامی های آگهی بسیج، مراکز عالی، آموزش

 .بپردازد و عضویابی نام ثبت به و... شهید بنیاد

 بانک شغل متقاضی جامعه سطح در از داوطلبان زیادی تعداد که باشد ای گونه به باید سازمان در نیرویابی فرآیند 

 دو شرط یعنی نشوند. وجود شغل این داوطلب نام، ثبت ابتدای همان در هستند فاقد صالحیت که آنهایی و شوند

 رساند؛ بنابراین می حداقل به را نیرویابی های شرایط، هزینه فاقد افراد کردن خارج دور از و شرایط واجد افراد جذب

 گردد.  مشخص دقیقاً شغل تحلیل و تجزیه انجام از بعد سازمان نیاز کارکنان مورد نوع و تعداد است الزم

 ًسوی سازمان از آن برای تقاضا ولی زیادکار  متقاضیان تعداد جامعه، در اقتصادی رکود از ناشی بیکاری اثر در معموال 

 این متحمل شود. در را سنگینی های هزینه نیاز مورد کارکنان یافتن نبایستی برای سازمان بنابراین شود؛ می کم ها

 باشد، ای کافی در روزنامه آگهی یک درج با احتماالً که رسانی اطالع و تبلیغات حداقل از است زمینه شایسته

 .نماید استفاده
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 مدیریت  که است مناسبی بیکاری فرصت مسأله به توجه با جامعه در آمده وجود به جمعیتی و اقتصادی شرایط

انسانی  نیروی تأمین در بویژه آن سازی ساده و سازی روان با رویکرد استخدام و گزینش فرآیند در انسانی منابع

 .نماید استفاده مورد نیاز متخصص

 نیرویابی در بسیاری منفی آثار توانند آنها می به اعتنایی بی یا اجتماعی های ارزش و هنجارها از سازمان اطالع عدم 

دهد  در تن هر شغلی به که یافت توان می را کسی کمتر امروزه اخیر در سالیان اجتماعی تحوالت اثر باشد. در داشته

 تر عالی نیازهای مادی و اولیه، نیازهایرفع  بر عالوه که هستند مشاغلی دنبال به جامعه کرده تحصیل افراد بخصوص

 مزایای و حقوق بر که عالوه کرد پیشنهاد آنها به را شغلی باید افراد و حفظ جذب برای بنابراین کند؛ رفع نیز را آنها

 وجود شغل در فرصتهایی که چنین صورتی در و بدهد آنان به نیز را ای حرفه و فردی پیشرفت و رشد کافی فرصت

 نشود.  و سرخوردگی یأس دچار بعداً  تا روشن نمود متقاضی برای را ها واقعیت باید باشد اشته ند

 و مقررات قوانین و تکنولوژیک اقتصادی، اجتماعی، عوامل مانند سازمانی برون عوامل به توجه کارمندیابی فرآیند در 

 ضروری یک امر سازمان های مشی خط و ها سیاست شغل، جذابیت مانند شهرت، سازمانی درون عوامل همچنین و

 کارکنان به جذب نسبت عوامل مذکور به جدی توجه ضمن انسانی منابع محترم مسئولین شود می پیشنهاد است لذا

 نماید.  اقدام خود کمی و کیفی

 از  آگهی درج هنگام در الزم است لذا باشد، مناسب بایستی شود می انتخاب آگهی درج برای که ای یه نشر

 گردد.  استفاده امور این ویژه کارشناسان و متخصصان

 بنابراین. در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استآزمون های استخدامی  تحقیق نشان می دهد دومآزمون فرضیه 

 :   کهبه شعب بانک پیشنهاد می گردد 

 و عمومی استخدامی های آزمون و بهسازی تقویت ضمن سازمان، های نیازمندی و شغلی تحلیل و تجزیه راستای در 

 قرار دهد.  مورد سنجش را استخدامی متقاضیان شخصیت که نمود استفاده هایی از آزمون بیشتر بخشی اثر همچنین

 که را هایی حرکت انواع یا و فیزیکی های توانایی فرد، موفقیت ها، عالقه که نمود استفاده هایی آزمون از توان می 

 . نمایند گیری اندازه را دارد وجود

 از این می تواند استخدام گزینش است. مرکز صداقت گفتار آزمون شود، می پیشنهاد که هایی آزمون از دیگر یکی 

 استفاده نماید.  دارند، حساس های شغل در بکارگیری قصد که کسانی یا و ویژه انتخاب متخصصان برای آزمون

بنابراین به . در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمرحله مصاحبه  تحقیق نشان می دهد سومآزمون فرضیه 

 :   کهشعب بانک پیشنهاد می گردد 

 روش  و منظم و یافته مصاحبه سازمان است بهتر استخدامی متقاضیان از گرفته انجام های مصاحبه راستای در

 باشد.  معین و معلوم مصاحبه

 مطرح شوندگان مصاحبه همه با را یکسان مجموعه سؤاالت گر مصاحبه و باشد شده تنظیم و تهیه قبل از سؤاالت از فهرستی

 نماید. 

 رسته  و شغلی های رشته از سازمان حداقل در مشاغل احراز شرایط به توجه ضمن گرها مصاحبه کلیه است بهتر

 داشته باشند.  کافی آگاهی سازمان موجود خدمتی های

 گیرد، احتمال می انجام کافی وقت با صرف و حوصله روی از که هایی باشد. در مصاحبه کوتاه نباید مصاحبه مدت 

 می یابد.  افزایش شونده مصاحبه از صحیح ارزیابی احتمال همان نسبت به و کاهش عجوالنه گیری تصمیم

 شود. با این استفاده نیز تخصصی از مصاحبه است بهتر استخدام و گزینش مرکز در کنونی مصاحبه انجام بر عالوه 

 برد.  پی فرد های و توانمندی عالیق به بیشتر توان می کار
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 متشکل از گروهی یا فرد مستقیم سازمان، رئیس در کل مدیران پرسنلی، امور متخصصان بوسیله معموالً ها مصاحبه اینگونه

 گیرد.  می انجام مذکور افراد

ه بنابراین ب. در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمرحله تحقیقات  تحقیق نشان می دهد چهارمآزمون فرضیه 

 : کهشعب بانک پیشنهاد می گردد 

 شهرهای بزرگ، در ویژه به و تحصیل( کار )محلی، تحقیقات هنگام در متقاضی پیشینه و سوابق به دستیابی برای 

 و های اداری دستگاه سایر با تعامل ایجاد با است، هزینه پر که بسیار کنونی تحقیقات از استفاده بجای است بهتر

بررسی قرار گیرد. مانند:  مورد ذیربط مبادی توسط رسمی استعالمات طریق از استخدامی سوابق داوطلبان و سازمانی

 مخدر مواد یا قاچاق فروش -احکام محکومیتی )مصرف تحصیلی های نامه اعتبار رانندگی، تخلفات جنایی، سوابق

   و...(. 

ن به بنابرای. در شعب بانک صادرات شهرستان شاهرود مطلوب استمعاینات پزشکی  تحقیق نشان می دهد پنجمآزمون فرضیه 

 : کهشعب بانک پیشنهاد می گردد 

 است. بنابراین ضروری امر یک شغلی حساسیت لحاظ به استخدامی متقاضیان روحی برای و جسمی سالمت داشتن 

 شرایط توان ترین سخت در آنان گیرند که قرار پزشکی معاینات مورد ای گونه به مذکور داوطلبان است الزم

 باشند.  داشته را خدمت و الزم های آموزش گذراندن

 پژوهش های آینده برای  پیشنهادات

ه هر ک باشد. از آنجاهر تحقیق در مسیر کاری خود از تحقیقات پیشین بهره جسته و خود نیز راهنمای تحقیقات بعدی نیز می

تواند تمام جوانب امر را بررسی کند و محقق نیز در فرایند تحقیقات به موارد و نکاتی تواند جامع وکامل باشد و نمیتحقیق نمی

شود نکاتی را که برای تحقیقات بعدی مناسب هستند ذکر تواند برای تحقیقات بعدی مفید واقع شود لذا سعی میرسد که میمی

 شود:

 این موضوع در بانک های خصوصی نیزصورت گیرد.  یتحقیق درباره 

 .در انجام تحقیقات مشابه به محدودیت ها و مشکالت مطرح شده توجه شود 

 ها از پرسشنامه استفاده شده است به دیگر پژوهشگران پیشنهاد با توجه به این که در این پژوهش برای گرد آوری داده

 فاده شود. داده ها نیز استآوریهای گردبیشتر افزون بر پرسشنامه از سایر شیوه گردد به منظور دستیابی به نتایج با دقتمی

 
 منابع 

 مجتمع مس سازمان در اثربخشی و کارکنان انتخاب بین رابطة بررسی. (0311) ، زهراو محی الدینی ، مهدیابراهیمی نژاد -0

 . 042-002، پژوهشهای مدیریت، سال دوم، شماره سوم، بهار، صص رفسنجان سرچشمه

 چاپ عالمة طباطبایی، دانشگاه تهران: انتشارات استخدامی، امور فنون و انسانی منابع (. مدیریت0322سیدحسین ) ابطحی، -7

 اول. 

 . (، مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نی، چاپ چهاردهم0320لوانی، سیدمهدی )ا -3

 حیات.  نسیم تهران: انتشارات شیروانی، ترجمه البالغه، نهج (.0310)ع(، ) علی امام -4

ررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی (. ب0300ایمانی و همکاران، جواد ) -5

 .نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین، شهربندرعباس

بررسی وضعیت فرآیند نیرویابی در بین پزشکان عمومی در دانشگاه (. 0301باقری لنکرانی، کامران و حسینی پور، خدیجه ) -8

 ر استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. علوم پزشکی شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نو
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 (. معیارهای گزینش در فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر، سایت گوگل. 0313بخشی، علی اکبر؛ ثواقب، جهانبخش ) -2

 مهرداد و چگینی گودرز انتفاعی، ترجمه غیر مدارس بخشی اثر بر انسانی منابع فردی (. تأثیر ویژگیهای7112برنچ ) و بیکر -1

 صالحی. 

 دیدار.  مدیریت، تهران: نشر های (. تئوری0322کمال ) پرهیزکار، -0

(، پایان نامه تحت عنوان بررسی وضعیت و مشکالت اشتغال زنان دارای تحصیالت عالی جویای کار 0310پور قاسم ، شهال)-01

 در شهر تهران. 

(. بررسی اثربخشی فرآیند نیرویابی در سازمان ناجا، فصلنامه 0301)، مجیدی ، عبداهلل، یعقوبی، عادل  شهامت ،حسینیان -00

 . 011-053، بهار، صص 00توسعه، سال ششم، شماره 

 ت،یریمد بر یا ،مقدمه( 0320) یاعراب محمد و انیپارسائ یعل ترجمه لبرت،یگ ار، لیدان من، یفر ادوارد اسنوفر،.  اف.  زیجم-07

 .یفرهنگ یپژوهشها دفتر: تهران اول، جلد ،یزیر برنامه ،70 قرن تیریمد

نامه تحت عنوان بررسی مدیریت بر مبتنی صالحیت با رویکرد عوامل درون سازمانی با گرایش  ن(، پایا0315خسروی، منیره)-03

 منابع انسانی.

شرکت چاپ و نشر و طراحی ساختار، علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران،  تئوری سازمان (.0311) دفت، ریچارد ال -04

 . 018بازرگانی، جلد دوم، ص

فرد، تهران:  حسن دانایی و الوانی محمد سید کاربردها(، ترجمة طراحی، )ساختار، سازمان (. تئوری0310استیفن ) رابینز، -05

 اشراقی.  صفار انتشارات

 . (. مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انشارات سمت0317) علی ضاییان،ر -08

 . مدیریت تعارض و مذاکره، تهران، سمت(. 0312رضائیان، علی ) -02

(. توسعه منابع انسانی، مطالعه موردی تعلق و تعهد سازمانی و 0312رهنمای رودپشتی، فریدون؛ محمودزاده، نصرت اهلل ) -01

 رقابت پذیری، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. 

 سمت.  انسانی، تهران: انتشارات منابع (. مدیریت0310اسفندیار ) سعادت، -00

 . 00و سازمان، نگاه دانش، جلد دوم، ص های مدیریت(. نظریه0318سیدجوادین، سیدرضا ) -71

 . تهران، انتشارات نگاه دانش ،خدمات مدیریت کیفیت(. 0314سیدجوادین، سیدرضا و کیماسی، مسعود ) -70

(، بررسی عوامل مرتبط با جذب کارجویان به کادر افسری نیروی انتظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد 0321سروری ، اسد اهلل)

 رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی. 

 دانشگاهی.  جهادانتشارات  مشهد:  آموزشی، (. مدیریت0323علی ) شیرازی، -77

عنوان مقایسه تطبیقی جذب و استخدام در پلیس جمهوری اسالمی ایران با کشور نامه تحت ن(، پایا 0313غفوری، ناصر )-73

 های پاکستان و یونان.

( ، بررسی و تبین عوامل جذب دانشجویان به دانشگاه علوم انتظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد 0317گری دسلر، حسین) -74

  فرماندهی و مدیریت انتظامی. 

 چاپ اول.  عالمه طباطبایی، تهران: انتشارات اقتضایی، نگرش سازمانی (. رفتار0325آرمن ) ن،مهروژا عباس؛ محمدزاده، -75

استراتژیک(، تهران: انتشارات میر، چاپ  راهبردی/ )نگرش کار روابط و انسانی منابع (. مدیریت0311ناصر ) میرسپاسی، -78

 نوزدهم. 

 تهران.  میر، کار، انتشارات روابط و انسانی منابع استراتژیک مدیریت (.0310) ناصر میرسپاسی، -72

 رامین.  تهران: نشر آموزشی، مدیریت و (. رهبری0323محمد ) سید میرکمالی، -71
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 آزاد اسالمی.  دانشگاه علمی انتشارات مدیریت، تهران: مرکز و سازمان (.0320رضا) بیگی، نجف -70

نامه تحت عنوان برسی عوامل و موانع موثر بر جذب نیروی انسانی نیروی انتظانی جمهوری  ن(، پایا0314نونهال، هوشنگ)-31

 اسالمی ایران. 

نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تحت عنوان طراحی و پیاده سازی درخواست و  ن(، پایا0310یار احمدی، علیرضا)-30
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Evaluate the effectiveness of the process Recruitment in Bank 

Saderat branches Shahrood city 
 

Dr.Saeed Hakami Nasab, Saeed Akhiani 

 

Abstract 

This study aims to assess the effectiveness of processes Recruitment. The main variable, 

Recruitment process is that its components include: oZvyaby, employment tests, interviews, 

investigations and medical examinations. The population of the research staff to 100 bank 

branches export form in the city Shahrood. And since the population in this study is limited and 

is available is selected on the entire population as the sample size. To collect data Recruitment 

process is made questionnaire. Analysis was conducted using Cronbach's alpha test, 

Kolmogorov - Smirnov one-sample T-test, Friedman and ANOVA.  The results showed that 

the employment component tests, interviews, investigations and medical examinations export 

bank branches in the city Shahrood, optimal process efficiency Recruitment.  
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